21. dan, 9. ožujka 2021.
Nakana:
Molimo kako bismo svaki dan iznova stavljali na
sebe punu opremu Božju, kako bismo mogli biti
jaki u sili i snazi Njegove moći.
Sveto pismo:
„Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego
protiv Vrhovništva, protiv Vlasti, protiv upravljača
ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po
nebesima. Zbog toga posegnite za svom opremom
Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati
se kada sve nadvladate.“ (Ef 6, 12 - 13)
Razmatranje:
Pavao nam tako jasno govori da naša borba nije
usmjerena protiv ljudi. Kršćani ne vjeruju, štoviše
radikalno odbacuju onu poznatu krilaticu: „Čovjek
je čovjeku vuk!“ Da je ta krilatica potpuno kriva,
svjedoči nam utjelovljenje Sina Božjega, Isusa
Krista. On je došao radi nas i radi našega
spasenja! Ako, dakle, Isus koji je pravi Bog, ali i
pravi čovjek, nama ljudima donosi spasenje, onda
čvrsto možemo vjerovati i radosno uskliknuti:
„Čovjek je čovjeku NEBO!“ Postoje vlasti,
vrhovništva, upravljači mračnog svijeta i nečisti,
zli duhovi u našem srcu. Ovo sve nabrojano su
tzv. ''sile'' tame. Drugim riječima, u našem srcu
mogu vladati sile tame. Kako? Sama logika nam
kaže da mrak ''vlada'' kada nema svjetla. Snaga
mraka i tame nije u mraku samom, nego u
odsustvu svjetla. Kao što nam filozofija kaže da je
zlo samo manjak dobra, tako nam fizika kaže da je
mrak manjak svjetla. Naša borba za spasenje naše
duše i duše naših bližnjih nije usmjerena protiv
mraka ili protiv zla. Sve naše psihofizičke i
duhovne snage trebamo usmjeriti prema traženju i
prepoznavanju dobrote u nama i u našim
bližnjima. Upravo to piše sveti Pavao braći i
sestrama u Rimu: „Ne osvećujte se, ljubljeni, nego
dajte mjesta Božjem gnjevu. Ta pisano je: Moja je
odmazda, ja ću je vratiti, veli Gospodin. Naprotiv:
Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga, i ako je
žedan, napoji ga! (...) Ne daj se pobijediti zlom,
nego dobrim svladavaj zlo.“ Upravo je to glavna

motivacija i temelj ove inicijative: molitvom i
dobrotom biti svjetlo koje tjera svaku silu tame.
Molitelji žele biti svjetlo ispred bolnica, među
svojim prijateljima i u svojoj obitelji. Svjetlo
nema tona, ne govori, već samo svijetli. Zato je
puno važnije koliko je ljubavi u našem srcu od
toga što ćemo, s kim ćemo i koliko toga izmoliti,
u sebi ili na glas. Svima je jasno i to, od samog
početka ove inicijative da je riječ o duhovnoj
borbi. Sile zla podnose borbu, naše inicijative,
sastanke, molitve, pjesme, trud i zalaganje. No,
jedno nikako ne podnose - Ljubav. Postanimo toga
svjesni!
Molitva:
Gospodine, učini me oruđem svoga mira:
Gdje je mržnja, da donosim ljubav!
Gdje je uvreda, da donosim praštanje!
Gdje je nesloga, da donosim jedinstvo!
Gdje je zabluda, da donosim istinu!
Gdje je sumnja, da donosim vjeru!
Gdje je očaj, da donosim nadu!
Gdje je tama, da donosim svjetlo!
Gdje je žalost, da donosim radost!
(sv. Franjo Asiški)
vlč. Višeslav Foretić,
đakon, župa sv. Josipa, Zagreb
PSALAM 70
O Bože, spasi me,
Jahve, u pomoć mi pohitaj!
Nek’ se postide i smetu
svi koji mi o glavi rade!
Nek’ odstupe i nek’ se posrame
koji se nesreći mojoj raduju!
Nek’ uzmaknu u sramoti svojoj
koji zlurado na me grohoću!
Neka kliču i nek’ se vesele u tebi
svi koji tebe traže!
Neka govore svagda: »Velik je Bog!«
svi koji spasenje tvoje ljube!
A bijedan sam ja i nevoljan,
o Bože, u pomoć mi pohitaj!
Ti si pomoć moja i spasitelj;
Jahve, ne kasni!

